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sākuma mūzikas 
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Impresionisma sākums 
1874. gadā kādā Parīzes salonā ir sarīkota jaunu mākslinieku darbu 
izstāde. Gleznu vidū ir Kloda Monē darbs ”Iespaids. Saullēkts”, 

 
 kurā attēlots rīta miglā tīts ostas skats. Kāds kritiķis, ironizējot par šiem 
– viņaprāt – jaunajiem nemākuļiem, kuri neprot kārtīgi gleznot, bet spēj 
tikai pavirši uztriept uz audekla savus redzējumus, visas gleznas 
nievājoši nosauc par impresijām. Tomēr notiek citādi nekā viņš 
domājis. Drīz vien K. Monē un viņa draugi paši pieņem šo vārdu un 
nosauc sevi par impresionistiem. Tieši tāpēc, ka vārds ”impresija” 
izsaka to, kas viņiem šķiet vissvarīgākais: attēlot lietas un parādības 
nevis tādas, kādām tām ”vajadzētu būt” saskaņā ar vispārējo 
pieņēmumu un akadēmiskās mākslas likumiem, bet attēlot tā, ”kā es 
tās redzu” šajā konkrētajā vietā, vidē, apgaismojumā. 
Impresionisms mūzikā 

1. Kādā mākslas žanrā 
sākumā radās 
impresionisms? 
2. Kas ir tembrs?  
3. Uzzīmē K.Debisī 
skaņdarba 
“Mēnesgaisma”, vai 
“Mazā nēģerēna” 
radīto noskaņu, 
vadoties pēc savām 
sajūtām 
impresionisma stilā!  

Iesk. 
Neiesk. 



Par vienu no svarīgākajiem izteiksmes līdzekļiem, varbūt pat par pašu 
galveno, impresionisma mūzikā kļūst tembrs. Kas gleznotājiem ir krāsa, 
tas komponistiem ir tembrs – instrumentu balsu atšķirīgās nokrāsas. 
Tembrs kļuvis par impresionisma mūzikas svarīgu stila pazīmi. 
Impresionisma virzienā mūzikā tikpat kā nesastopam plaši izvērstas, 
dziedošas melodijas. To vietā ir īsas melodiskās frāzes, kas parādās, 
pazūd, mainās. Reizēm tas parāda brīvu improvizāciju, šķietamu 
nesakārtotību, jo impresionisma mūzika, tāpat kā glezniecība, izvairās 
no klasisku, akadēmisku formu izmantojuma.  
 
Impresionisma komponists K.Debisī 
K.Debisī ir viens no visu laiku pasaules orģinālākajiem komponistiem, 
un viņam bijusi milzīga ietekme uz 20.gs. mūziku.  
Debisī ir franču komponists, kurš visu mūžu strādāja un dzīvoja Parīzē. 
Lai gan impresionisms nav Debisī vienīgais mūzikas stils, tieši 
impresionisms ir tas, kas mūzikā ar Debisī parādīšanos un vārdu iegūst 
konkrētas skaņas un skanējumu. Impresionisms balstās uz atmosfēru 
un nojausmām, nevis uz noteiktu sižetu un spēcīgām emocijām. 
Impresionisti dod priekšroku īsiem skaņdarbiem, kā, piemēram, 
noktirnes, arabeskas un prelūdijas. … 
K. Debisī klaviermūzika atspoguļo visu impresionisma mūzikas valodas 
jauno līdzekļu paleti. Goda vietu tajā ieņem 24 prelūdijas – žanra ainas, 
portretu skices, dabas ainavas. Daudzu darbu nosaukumus varam 
iedomāties kā parakstus gleznām: ”Dārzi lietū”(1902), ”Prieka sala”, 
”Migla”, ”Virši”, ” Vējš līdzenumā”, ”Terase mēness gaismā”, ”Pēdas 
sniegā”, ”Delfu dejotājas”, ”Meitene ar linu krāsas matiem”.  
 
MĒNESSGAISMA- K.DEBISĪ 
https://www.youtube.com/watch?v=C_MvSuG-Czc 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C_MvSuG-Czc


Līdzās franču glezniecībai K. Debisī iztēli ir rosinājuši arī citi avoti: Tālo 
Austrumu zemju – Japānas, Ķīnas, Indonēzijas – izsmalcinātā māksla, 
tāpat arī afroamerikāņu spilgtie ritmi. Afroamerikaņu mūzikas atbalsis 
dzirdamas klavierdarbu ciklā ”Bērnu stūrītis” jau agrāk pieminētajā 
miniatūrā ”Leļļu kekvoks”, tāpat arī skaņdarbos ”Šūpuļdziesma 
zilonim”, ”Mazais nēģerēns”. 
 
MAZAIS NĒĢERĒNS – K.DEBISĪ 
https://www.youtube.com/watch?v=fawyJKnRaWo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fawyJKnRaWo

